
Cod FP -07-06, Ed.2vers.0 

 

 

 
 

                         

H O T Ă R Â R E  
privind aprobarea  devizului general actualizat, faza Documentaţiei de Avizare a  Lucrărilor  

de  Intervenţie (D.A.L.I.) – revizuită şi a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați la 
obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea” 

 
 

Consiliul Judeţean Ialomiţa, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 9643/2022 – G din 12.04.2022 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Ialomiţa, 
Examinând: 
- Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 113 din 07.08.2020 privind aprobarea 

Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de  Intervenţie (D.A.L.I.) – revizuită şi a principalilor 
indicatori tehnico-economici revizuiţi la obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice 
a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea, cu modificările și completările ulterioare; 
 - Raportul de specialitate nr. 9569/2022 – E din 12.04.2022 al Direcţiei Investiţii şi 
Servicii Publice; 
 - Avizul nr. 10321/2022 – S din 18.04.2022  al Comisiei pentru urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regională, protecţia mediului şi turism; 

- Avizul nr. 10212/2022 - M din 18.04.2022 al Comisiei economico – financiare şi 
agricultură, 

În conformitate cu : 
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. f) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

   
 Art. (1) Se aprobă devizul general actualizat, faza Documentației de Avizare a Lucrărilor 
de Intervenție ( D.A.L.I.) – revizuită, pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței 
energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea”, prevăzut în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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(2) Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici actualizați la obiectivul de 
investiţii ”Creșterea eficienței energetice a Clădirii Centrului Cultural Ionel Perlea”, după cum 
urmează: 

a) valoarea totală a investiţiei :   16.707.222,88 lei cu TVA,  
din care Construcţii Montaj (C+M)  12.955.926,51 lei cu TVA; 

b) perioada de execuție : 12 luni. 
 
 Art.2  Prezenta hotărâre devine obligatorie şi produce efecte de la data comunicării. 
 

Art.3 Prin grija Secretarului General al Județului Ialomița, prezenta hotărâre va fi 
comunicată direcţiilor de specialitate implicate din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa, 
Instituţiei Prefectului – Judeţul Ialomiţa, urmând a fi publicată pe site-ul Consiliului Judeţean 
Ialomiţa, secțiunea ”Monitorul Oficial al Județului”.  

 
 
      PREŞEDINTE,  

                                                          Contrasemnează pentru legalitate, 

               MARIAN PAVEL                                           Secretarul General al Județului Ialomița                                                                                    

                                                                                         Adrian Robert  IONESCU    
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